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Assunto: Escolha dos professores do projeto #ESTUDOEMCASA

Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
O projeto #ESTUDOEMCASA nasceu de uma parceria entre o Ministério da Educação e a RTP,
com o objetivo de produzir conteúdos televisivos como complemento ao ensino à distância
implementado em consequência da pandemia Covid-19.
No passado dia 24 de abril, o módulo de História e Geografia de Portugal destinado aos 5.º e 6.º
anos, sobre o tema "Da Expansão Marítima do século XV à manutenção do Império Colonial no
século XX", foi parcialmente dado pelo historiador e político Rui Tavares, fundador do partido
Livre e publicamente reconhecido como seu líder e porta-voz.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP recebeu denúncias de várias pessoas, queixando-se de que o
conteúdo foi dado sem isenção, mas sim com análise política e crítica do historiador (e, por isso,
deturpada), relativas ao período em causa.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro
da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
respostas às seguintes perguntas:
1- Considera V. Exa. aceitável a escolha de um político, independentemente do partido a
que pertença, para ministrar aulas neste projeto?
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2- Não considera V. Exa. que as aulas, nomeadamente as aulas de História, devem ser
dadas de forma politicamente isenta?
3- Que medidas vão ser tomadas no sentido de corrigir esta situação, de modo a que não
se repita?

Palácio de São Bento, 4 de maio de 2020
Deputado(a)s
TELMO CORREIA(CDS-PP)
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
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